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HAMAR KOMMUNE
Plan og utviklingsavdelingen

Kultur- og kirkedepartementet '
Postboks 8030 Dep
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Deres ref : Vår ref: Arkiv: Dato:
Åshild Skard /C84/ 30.11.2006
Tlf: 62 51 05 65 24394/06
06/1129(6)

NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Det vises til høringsbrev av 24. april 2006. Vedlagt følger Hamar kommunes høringsuttalelse.
Hamar formannskap behandlet saken i møte 15. november, sak 240/ 06.
Saken vil bli ferdigbehandlet i Hamar kommunestyre 13. desember .  Den endelige
høringsuttalelsen oversendes umiddelbart etter kommunestyrets behandling.

Med hilsen

Sindre Molstad
Kontorsjef

Åshild Skard
Rådgiver

Vedlegg:  Hamar kommunes høringsuttalelse

Besøksadresse Postadresse Telefon.: 62 51 02 00
Hamar Rådhus P.b. 4063 Bankgiro :  7162 0527305 Telefax.: 62 51 02 01
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak : 06/2468

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NOU 2006: STATEN OG DEN NORSKE -
HØRING

Saksbehandler: Åshild Skard Arkiv:
Saksnr .:  Utvalg Møtedato
31/06 KOMITE FOR BARN OG UNGE  08.11.2006
240/06 HAMAR FORMANNSKAP  15.11.2006

Behandling/vedtak i  HAMAR FORMANNSKAP  den 15.11.2006 sak 240/06

Vedtak:
Hamar kommunestyre velger å ikke ta stilling til hovedspørsmålet om statskirken skal
videreføres, reformeres eller avvikles, og fremmer i stedet forslag om at dette spørsmålet
avgjøres i en folkeavstemning. Hamar kommunestyre tar stilling til følgende forhold
som berører kommunen mer direkte:

Gravferdsforvaltningen:
Hamar kommunestyre går inn for at kommunen tar ansvaret for
gravferdsforvaltningen.

Vedlikehold av kirkebygg:
Hamar kommunestyre mener at kommunen som hovedregel skal ha ansvaret for
vedlikeholdet av kirkebyggene i kommunen under forutsetning av at Den norske kirke
forblir en grunnlovsforankret folkekirke eller blir organisert som en lovforankret
folkekirke.
Staten må ta det hele og fulle ansvaret for fredede og verneverdige kirkebygg samt for
fredede og verneverdige bygg tilhørende andre tros- og livssynssamfunn, uavhengig av
framtidig relasjon mellom stat og kirke.

Kommunal representant i Kirkelige  fellesråd:
Hamar kommunestyre mener at ingen skal kunne overprøve kommunens valg av
representant til Kirkelig fellesråd.

Behandling:
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Frøydis Sund fremmet slikt endringsforslag:
"Prinsipielt bør alle tros- og livssynssamfunn likestilles. Av dette følger:
• Statskirkeordninga avvikles
• Den norske kirke forankres i lov om trossamfunn.
• Den norske kirke finansieres som alle andre tros- og livssynssamfunn
• Ny finansieringsordning må utvikles.
• Valgordninga skal være basert på alminnelig medlemsdemokrati.
• Grunnloven bør bygge på demokrati, rettsstat og menneskerettigheter
• Gravferdsordninga bør være et kommunalt ansvar. Alle kommuner bør ha et livsnøytralt

seremonibygg.
• Menighetene bør sjøl eie kirkebygga, men staten bør ta ansvar for freda kirkebygg og

andre kulturhistoriske bygg i kirkas eie.
• Opplysningsvesenets fond oppløses. Verdiene overføres statlig fond med ansvar for freda

kirker & kulturhistoriske bygg.

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslag framsatt fra Frøydis
Sund.


